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SPRAWOZDANIE 

Z DZIAt.ALNOSCI PREZYDENTA MIASTA SWII;TOCHt.OWICE 


w okresie od dnia 20 pazdziernika 2011 r. do dnia 22 listopada 2011 r. 


W przedmiotowym okresie , dzialajqc osobiscie lub poprzez swojego Pierwszego i Drugiego Zast~pc~ oraz 
innych upowaznionych pracownik6w Urz~du : 

1. 	 WystC4pilem z inicjatywC4 podj~cia przez Rad~ MiejskC4 uchwal w sprawach: 

a. 	 zmiany Uchwaly nr V/23/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 16 lutego 2011 w sprawie 
uchwalenia budzetu miasta na 2011 rok, 

b. 	 zmiany uchwaly Nr V/22/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 16 lutego 2011 roku 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Swi~tochlowice na lata 2011 - 2022, 

c. 	 przyj~cia Programu Wsp61pracy Miasta Swi~tochlowice z organizacjami pozarzqdowymi oraz 
podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 
publicznego i 0 wolontariacie na rok 2012, 

d. 	 zasad i trybu korzystania z gminnych obiekt6w i urzqdzen uzytecznosci publicznej 0 charakterze 
sportowo - rekreacyjnym pozostajqcych w posiadaniu Osrodka Sportu i Rekreacji "Skalka" 
w Swi~tochlowicach, 

e. 	 zmiany uchwaly Nr VI/62/11 z dnia 30.03.2011 r. w sprawie uchwalenia Programu "Trzy Plus", 

f. 	 zmiany uchwaly Nr VI/61/11 Rady Miejskiej w Swi~tochlowicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie 
okreslenia zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz wysokosci srodk6w 
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych realizowanych przez miasto 
Swi~tochlowice w roku 2011 , 

g. 	 podatku od srodk6w transportowych w 2012 r., 

h. 	 wysokosci stawek podatku od nieruchomosci na terenie miasta Swi~tochlowice w 2012 r., 

i. 	 poparcia czlonkostwa Gminy Pilchowice w zwiqzku komunalnym pod nazwq Komunikacyjny Zwiqzek 
Komunalny G6rnoslqskiego Okr~gu Przemyslowego z siedzibq w Katowicach, 

j . 	 przyj~cia zmiany statutu Komunikacyjnego Zwiqzku Komunalnego G6rnoslqskiego Okr~gu 
Przemyslowego z siedzibq w Katowicach, 

k. 	 stworzenia mozliwosci nadawania w systemie cyfrowym Slqskiej Telewizji Miejskiej Sp. z 0.0. 

z siedzibq w Swi~tochlowicach , w kt6rej miasto Swi~tochlowice posiada 20% udzial6w, 

I. 	 wyrazenia zgody na zmian~ wierzyciela Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej pn. 
"Zesp61 Opieki Zdrowotnej w Swi~tochlowicach" , 

m. 	zmiany oraz jednolitego brzmienia statutu Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej 
pod nazwq Zesp61 Opieki Zdrowotnej, 

n. 	 wysokosci oplat za usuni~cie i przechowywanie pojazdu usuni~tego z drogi oraz wysokosci koszt6w 
powstalych w razie odstqpienia od usuni~cia pojazdu, 

o. 	 zmiany regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie miasta Swi~tochlowice. 

2. 	 PodjC41em zarzC4dzenia w sprawach: 

a. 	 zmian zarzqdzenia nr 59/11 Prezydenta Miasta Swi~tochlowice z dnia 8 marca 2011 roku 
w sprawie ustalenia planu finansowego dla urz~du jednostki samorzqdu terytorialnego - Urzqd 
Miejski w Swi~tochlowicach na rok 2011 , 

b. 	 zmian zarzqdzenia nr 60/11 Prezydenta Miasta Swi~tochlowice z dnia 8 marca 2011 r. 
w sprawie przekazania podleglym jednostkom informacji 0 ostatecznych kwotach dochod6w 
i wydatk6w tych jednostek na rok 2011 , 

c. 	 dokonania podzialu rezerw, 

d. 	 zmian planu wydatk6w w budzecie miasta na 2011 rok, 

e. 	 zmian planu dochod6w i wydatk6w w budzecie miasta na 2011 rok, 
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f. 	 szczegolowych zasad dokonywania zmian w Budzecie Miasta Swi~tochlowice i planach finansowych 
-. realizowanych przez Urzqd Miejski w Swi~tochlowicach i jednostki organizacyjne miasta 
Swi~tochlowice, 

g. 	 przyj~cia projektu uchwaly budzetowej na 2012 rok oraz przyj~cia projektu uchwaly w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Swi~tochlowice na lata 2012 - 2023, 

h. 	 ogloszenia pierwszych przetargow ustnych nieograniczonych na sprzedaz: 

- nieruchomosci polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. Krasickiego 5, 

- czterech dzialek gruntowych polozonych w Swi~tochlowicach w rejonie ul. Krasickiego, 

- lokalu mieszkalnego nr 2 znajdujqcego si~ w segmencie nr 4b budynku nr 4a- 4 b przy 


ul. Komandra w Swi~tochlowicach wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej 
cz~sci gruntu, 

lokalu mieszkalnego nr 7 znajdujqcego si~ w segmencie nr 3a budynku nr 3 -3a przy 

ul. Hutniczej w Swi~tochlowicach, 


- lokalu mieszkalnego nr 2 znajdujqcego si~ w segmencie nr 24 budynku nr 24 - 26 przy 
ul. Nowej w Swi~tochlowicach, 

- lokalu mieszkalnego nr 1 znajdujqcego si~ w segmencie nr 26 budynku nr 24 - 26 przy 
ul. Nowej w Swi~tochlowicach , 

i. 	 ogloszenia drugich przetargow ustnych nieograniczonych na sprzedaz: 

- niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. SI~zan, 
- niezabudowanej nieruchomosci polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. Szpitalnej, 

- lokalu mieszkalnego nr 7 znajdujqcego si~ w budynku nr 4 przy ul. Lampego 
w Swi~tochlowicach, 

- lokalu mieszkalnego nr 2 znajdujqcego si~ w segmencie nr 11 budynku nr 11 - 11 a - 11 b 
przy ul. Komandra w Swi~tochlowicach, 

- lokalu mieszkalnego nr 7 znajdujqcego si~ w segmencie nr 43b budynku nr 43 - 43a - 43b 
43c - 45 - 45a przy ul. Katowickiej w Swi~tochlowicach , 

- lokalu mieszkalnego nr 7 znajdujqcego si~ w segmencie nr 9 budynku nr 7 - 9 przy 
ul. Jordanowskiej w Swi~tochlowicach, 

j. 	 ogloszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz niezabudowanej 
nieruchomosci polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. Komandra, 

k. 	 ogloszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz lokalu mieszkalnego 
nr 7 znajdujqcego si~ w segmencie nr 6d budynku nr 6a-6b-6c-6d przy ul. Wodnej 
w Swi~tochlowicach, 

I. 	 ogloszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz lokalu mieszkalnego 
nr 5 znajdujqcego si~ w budynku nr 8 przy ul. Nowej w Swi~tochlowicach, 

m. 	 ogloszenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci prnozonej 
w Swi~tochlowicach przy ul. Kamionki (dzialka gruntu nr 3059/2) , 

n. 	 sprzedazy na rzecz najemc6w 43 lokali mieszkalnych, 

o. 	 powolania zespolu do odbioru gruntu dzierzawionego przez Konsorcjum Firm w skladzie: Vikpol 
Spolka z 0 .0., Safe Trading Blachowski Sp61ka z 0.0., PROVIDI Spolka z 0 .0. z przeznaczeniem pod 
rekultywacj~ w rejonie ul. Lotniczej w Swi~tochlowicach, 

p. 	 powolania zespolu do przeprowadzenia analizy terenow polozonych w Swi~tochlowicach pod kqtem 
wlqczenia ich w obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 

q. 	 powolania komisji do przeprowadzenia post~powania wyjasniajqcego w sprawie wniosku Miejskiego 
Domu Pomocy Spolecznej "Zlota Jesieri", dotyczqcego umorzenia odsetek w wysokosci 157,00 zl 
naleznych od oplaty rocznej za 2011 r. z tytulu trwalego zarzqdu nieruchomosci, b~dqcej wlasnosciq 
Gminy Swi~tochlowice, polozonej w Swi~tochlowicach przy ul. E. Imieli nr 12 , 

r. nabycia do zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa dzialek 0 numerach ewidencyjnych: 1396/84 
i 1398/113, 

s. powolania zespolu do spraw opracowania zalozen dotyczqcych zwolnienia od podatku 
od nieruchomosci budynkow lub ich cz~sci, w ktorych dokonano remontu elewacji, 

t. ogloszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji spolecznych Programu Wsp61pracy Miasta 
Swi~tochlowice z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na rok 2012, 
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u. 	 ogloszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji spolecznych w zakresie zasad i trybu 
korzystania z gminnych obiektow i urzqdzen uzytecznosci publicznej 0 charakterze sportowo 
rekreacyjnym pozostajqcych w posiadaniu Osrodka Sportu Rekreacji "Skalka" 
w Swi~tochlowicach, 

v. 	 powolania komisji celem zaopiniowania wnioskow na realizacj~ w 2012 roku zadania wlasnego 
Gminy pn. "Tworzenie warunkow i trybu finansowania rozwoju sportu w Miescie Swi~tochlowice" 
oraz ustalenia trybu jej pracy, 

w. 	 trybu przekazywania dotacji przedmiotowej z budzetu miasta Miejskiemu Zarzqdowi Budynkow 
Mieszkalnych w Swi~tochlowicach w roku 2011 i sposobu jej rozliczania, 

x. 	 przeprowadzenia kontroli problemowej dotyczqcej dzialalnosci Ogniska Pracy Pozaszkolnej 
w Zespole Szkol Gimnazjalnych i Pracy Pozaszkolnej w Swi~tochlowicach oraz procesow 
zwiqzanych z gromadzeniem i wydatkowaniem srodkow rachunku dochodow Zespolu Gimnazjalnych 
i Pracy Pozaszkolnej w Swi~tochlowicach w latach 2010 - 2011, 

y. 	 regulaminu organizacyjnego Urz~du Miejskiego w Swi~tochlowicach, 

z. 	 podzialu zadan pomi~dzy Prezydentem Miasta Swi~tochlowice, jego Zast~pcami, Sekretarzem 
Miasta oraz Skarbnikiem I\/Iiasta w zakresie sprawowania nadzoru nad dzialalnosciq komorek 
organizacyjnych Urz~du Miejskiego i jednostek organizacyjnych miasta, 

aa. 	 upowaznien do skladania oswiadczen woli w imieniu Miasta Swi~tochlowice, zasad skladania 
oswiadczen oraz zasad korzystania przez pracownikow Urz~du Miejskiego w Swi~tochlowicach 
z udzielonych w tym zakresie pelnomocnictw, 

bb. szczeg6lowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujqcym niektorymi 
podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku 0 przyznanie nagrody rocznej, 

cc. 	powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia wst~pnej i merytorycznej selekcji kandydat6w 
w procedurze naboru na wolne stanowisko urz~dnicze poborcy w Wydziale Finansowym, 

Ponadto w przedmiotowym okresie: 

3. 	 w zakresie architektury, gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomosciami: 

a. wydano 27 decyzji administracyjnych, dotyczqcych: pozwolenia na budow~, pozwolenia na 
rozbiork~ , odmowy wydania pozwolenia, zmiany pozwolenia , ustalenia warunk6w zabudowy, 
ustalenia warunkow celu publicznego, sprzeciwu wobec zgloszonych robot, 

b. przyj~to 17 zawiadomien 0 zamiarze przystqpienia do robot nie wymagajqcych pozwolenia na 
budow~, 

c. wydano 2 postanowienia uzgadniajqce podzialy nieruchomosci, 

d. wydano szereg opinii lokalizacyjnych, wypisow i wyrysow z planu zagospodarowania 
przestrzennego, zaswiadczen oraz pism informacyjnych, 

e. przeprowadzono przetarg nieruchomosci niezabudowanej, 

f. 	 ogloszono zamiar sprzedazy w drodze bezprzetargowej nieruchomosci niezabudowanej, 

g. 	 ogloszono zbycie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcow 23 lokali mieszkalnych 
z bonifikatq 90%, 

h. 	 zawarto 21 umow dzierzawy gruntow z przeznaczeniem pod ogrodki oraz garaze i na cele 
magazynowo - skladowe, 

i. 	 rozpatrzono 3 wnioski w sprawie komunalizacji nieruchomosci , 

j . 	 wydano 291 pism w sprawie naliczenia, przypomnienia, wezwan do opiat z tytulu uzytkowania 
wieczystego, oraz aktualizacji oplat rocznych, 

k. 	 podj~to 5 spraw zWiqzanych z regulacjq stanow prawnych nieruchomosci, 

I. 	 wydano 2 decyzje w sprawie przeksztalcenia uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci, 

m. 	 wystawiono 539 faktur z tyt czynszu dzierzawnego. 

4. 	 w zakresie geodezji i kartografii: 
a. 	 wszcz~to 2 post~powania oraz wydano 4 decyzje dotyczqce podzialow nieruchomosci, 

b. 	 zorganizowano 3 posiedzenia Miejskiego Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, podczas 
ktorych uzgodniono i zaopiniowano na wniosek inwestorow 10 projektow dotyczqcych usytuowania 
nowo projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 
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c. przyj~to i zrealizowano 189 zam6wien na dokumenty z zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, 

d. przyj~to 33 zgloszenia prac geodezyjnych i kartograficznych, dla kt6rych przygotowano 
odpowiednie dokumenty niezb~dne do wykonania tych prac, 

e. wprowadzono 303 zmiany w operacie ewidencji grunt6w i budynk6w, 
f. udzielono 41 pisemnych odpowiedzi na zapytania dotyczqce ewidencji grunt6w i budynk6w, 

5. 	 w zakresie gospodarki miejskiej i ekologii: 

a. 	 prowadzono nadz6r nad realizacjq zadania pn. : "Budowa linii do segregacji odpad6w komunalnych 
wraz z infrastrukturq towarzyszqcq na Skladowisku Odpad6w Komunalnych w Swi~tochlowicach", 

b. 	 rozliczono i zakonczono finansowe rozliczenie (platnosc koncowa) zadania pn.: "Regionalny Obszar 
Rekreacyjno - Turystyczny Szlaki rowerowe drogq do rozwoju aktywnej turystyki - trasy rowerowe 
na terenie miasta Swi~tochlowice", 

c. 	 udzial w kontroli zlomowc6w przy ul. Mickiewicza, Sztygarskiej oraz Zo1nierskiej przeprowadzonej 
przez Straz Miejskq oraz Obwodowy Urzqd Miar w Katowicach, 

d. 	 wykonano nowq nawierzchni~ wok61 pomnika w Parku im. Mieszkanc6w Heiloo, 

e. 	 udzial Naczelnika Wydzialu w pracach Slqskiego Zwiqzku Gmin i Powiat6w w podzespole do spraw 
ustalenia i weryfikacji oplaty smieciowej . 

6. 	 w zakresie inwestycji i remont6w: 

g. 	zawarto 9 um6w na: 

montaz instalacji elektrycznej w pomieszczeniach schronu w budynku Szkoly Podstawowej nr 3, 

przebudowa placu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 17, 

roboty budowlane niezb~dne dla funkcjonowania Klub6w Dzieci~cych nr 1, 2, 
w Swi~tochlowicach , 

wykonanie projektu instalacji elektrycznych oraz sanitarnych w budynku przystani 

na terenie OSiR "Skalka", 


roboty dodatkowe do umowy nr 48/1R/372/ZP/2011 na budow~ boiska wielofunkcyjnego 

w Szkole Podstawowej nr 3, 


usuniecie awarii w plac6wkach oswiatowych na terenie miasta, 


usuni~cie awarii instalacyjnej c.o. w budynku Przedszkola nr 1 - zabudowanie pompy oraz 

regulacja instalacji, 


aktualizacja programu funkcjonalno - uzytkowego dla zadania inwestycyjnego pn .: "Remont 

i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzib~ Muzeum Miejskiego 

w Swi~tochlowicach, 


dokumentacja techniczna na wymian~ instalacji elektrycznej w budynku Strazy Miejskiej oraz 

zmiany zasilania tego obiektu z sieci napowietrznej na kablowq, 

h. 	 zakonczono roboty budowlane zwiqzane z realizacjq zadan inwestycyjnych pn. : 

"Budowa boiska przyszkolnego 0 nawierzchni poliuretanowej, wykonanie izolacji scian 
piwnicznych zewn~trznych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej i drenazu opaskowego 

w Szkole Podstawowej nr 3"", 


"Budowa oswietlenia boiska przyszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3", 


"Wykonanie dw6ch kotlowni gazowych, wymiana instalacji c.o. wraz z robotami 

towarzyszqcymi w budynkach Szkoly Podstawowej nr 17, 


"Przebudowa elewacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 po1qczona z likwidacjq azbestu", 


i. 	 opracowano i przeslano do Urz~du Wojew6dzkiego w Katowicach zaktualizowane harmonogramy 
rzeczowo - finansowe celem zawarcia aneks6w do umowy 0 dofinansowanie projektu 
pn.: "Uruchomienie Klub6w Dzieci~cych nr 1,2, 3 w Swi~tochlowicach , 

j . 	 opracowano i przeslano do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek 0 wyplat~ dotacji w ramach 
zawartej umowy 0 dofinansowanie zadania "Przebudowa obiekt6w sportowych w ramach programu 
Moje Boisko ORLIK 2012 przy Szkole POdstawowej nr 17 w Swi~tochlowicach ul. Armii Ludowej 14", 
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k. 	 opracowano i przeslano do Urz~du Marszalkowskiego Wojewodztwa Slqskiego 5 raportow 
z realizacji zadania "Przebudowa obiektow sportowych w ramach programu Moje Boisko ORLIK 
2012 przy Szkole Podstawowej nr 17 w Swi~tochlowicach ul. Armii Ludowej 14", 

I. 	 skierowano do Urz~du Marszalkowskiego Wojewodztwa Slqskiego wniosek 0 dofinansowanie 
realizacji projektu ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 
na lata 2007 - 2013 priorytet: III. Turystyka, dzialanie: 2. Infrastruktura okofoturystyczna - podmioty 
publiczne, dla zadania pn.: "Rewaloryzacja infrastruktury okoloturystycznej OSiR Skalka 
w Swi~tochlowicach, w celu podniesienia atrakcyjnosci turystycznej regionu", 

m. opracowano i skierowano do Vattenfall Distribution Poland SA dwa wnioski 0 okreslenie warunkow 
przylqczenia do sieci elektroenergetycznej. 

7. 	 w zakresie zamawien publicznych: 

a. 	 przebudowa skrzyiowania ulicy Bytomskiej z Iqcznicami DTS w Swi~tochlowicach wraz 
z przebudowq sygnalizacji swietlnej, 

b. 	 utrzymanie drog powiatowych, gminnych, wojewodzkich oraz drog wewn~trznych na terenie miasta 
Swi~tochlowice w zakresie wykonywania robot konserwacyjnych, porzqdkowych i innych 
zmierzajqcych do zwi~kszenia bezpieczeristwa i wygody ruchu , w tym takie odsnieianie 
i zwalczanie sliskosci zimowej, 

c. 	 zakup sprz~tu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Urz~du Miejskiego 
w Swi~tochlowicach . 

8. 	 w zakresie spraw organizacyjnych i kadr 

a. 	 zorganizowano i zaprotokolowano 18 spotkari mieszkaricow z kierownictwem Urz~du w ramach 
przyjmowania przez nich skarg i wnioskow obywateli, 

b. 	 sporzqdzono projekty dokumentow oraz zarejestrowano 113 pelnomocnictw oraz upowainieri 

Prezydenta Miasta. 

9. 	 w zakresie drag i mostaw : 

a. 	 wydano 51 decyzji administracyjnych, dotyczqcych zaj~cia pasa drogowego, 

b. 	 wydano 87 zezwoleri na przejazd pojazdow nienormatywnych, 

c. 	 wydano 87 decyzji administracyjnych w sprawie oplaty za przejazd pojazdow nienormatywnych, 

d. 	 wydano dla Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad 13 postanowieri, uzgadniajqcych trasy 
przejazdu pojazdow nienormatywnych, 

e. 	 wydano 2 postanowienia, 

f. 	 udzielono 5 odpowiedzi na wnioski mieszkaricow, 

g. 	 zawarto 8 umow na roboty budowlane i projektowe. 

10. 	 w zakresie promocji miasta: 

a. 	 przygotowano i opracowano we wspolpracy z Wydzialem Drog i Most6w oraz Wydzialem Funduszy 
Europejskich, zastrzeieri do wst~pnej listy rankingowej wnioskow 0 dofinansowanie w ramach 
tegorocznej edycji "Narodowego programu przebudowy drog lokalnych", tzw. "schetyn6wek", 
w zwiqzku z ubieganiem si~ miasta 0 srodki na remont cz~sci ul. Chorzowskiej, 

b. 	 rozliczono dofinansowanie otrzymane ze spolki PZU Zycie SA w ramach tzw. "funduszu 
prewencyjnego" na organizacj~ imprezy "Bezpieczna Droga do Szkoly", 

c. 	 wsp6lpraca z wykonawcq nowej strony internetowej miasta, nadzor nad aktualizacjami oraz 
koordynacja dzialari zwiqzanych z uruchomieniem strony www.swietochlowice.pl , 

d. 	 rozpocz~cie prac oraz wdroienie systemu identyfikacji wizualnej w oparciu 0 nowe logo 
promocyjne miasta pn. "Swi~tochlowice. Bliiej nit myslisz", 

e. 	 zainicjowano prace nad wydaniem kalendarza promocyjnego Swi~tochlowic, zawierajqcego 
artystyczne zdj~cia miasta, 

f. 	 kontynuacja dzialari informacyjnych polegajqcych na wypromowaniu uruchomionej strefy 
bezplatnego Internetu w ciqgu deptaku przy ul. Katowickiej, 
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g. 	 udzial w spotkaniach szkoleniowo - informacyjnych organizowanych przez samorzqd wojew6dztwa 
slqskiego, poswi~conych zasadom dzialania oraz wdrozeniu Instrumentu Finansowego JESSICA 
na terenie WOjew6dztwa Slqskiego, 

h. 	 udzial w spotkaniach szkoleniowych oraz w cwiczeniach obronnych w ramach akcji "Jesien 2011". 

11. 	 w zakresie podatk6w, opfat lokalnych i egzekucji administracyjnej: 
a. 	 wydano 95 decyzji administracyjnych, 

b. 	 wystawiono 162 postanowienia i wezwania, 

c. 	 wystawiono 38 upomnien, 

d. 	 wystawiono 194 tytuly wykonawcze, 

e. 	 dokonano 126 czynnosci egzekucyjnych, 

f. 	 przyj~to do realizacji 151 tytul6w wykonawczych, 

g. 	 zrealizowano 54 tytuly wykonawcze. 

12. 	 w zakresie obsfugi mieszkanc6w: 

a. 	 wydano 20 decyzji w sprawie wymeldowania z urz~du lub na wniosek, 

b. 	 wydano 2 decyzje w sprawie nalotenia swiadczen na rzecz obrony, 

c. 	 dokonano 255 zameldowan i wymeldowan, dot. pobytu stalego i czasowego, 

d. wystawiono 71 zaswiadczen dot. zameldowania i wymeldowania, 

e. zarejestrowano lqcznie 226 zdarzen prawnych, dotyczqcych urodzen, zgon6w, malzenstw, 
rozwod6w, 

f. udzielono 397 pisemnych informacji osobowo-adresowych, 

g. dokonano 18 zmian nazwisk, 

h. przyj~to 362 wniosk6w 0 wydanie dowod6w osobistych, 

i. wydano 386 dowod6w osobistych, 

j. uniewazniono 477 dowod6w osobistych, 

k. przyj~to 73 zgloszenia 0 utracie dowodu osobistego, 

I. udzielono 19 od powiedzi na wnioski 0 udost~pnienie danych z ewidencji wydanych 
i uniewaznionych dowod6w osobistych , 

m. 	 wydano 14 decyzji, dot. zezwolen na sprzedaz i podawanie napoj6w alkoholowych , 

n. 	 wydano 23 decyzje 0 wykresleniu z ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 

o. 	 wydano 24 zaswiadczenia 0 wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 

p. 	 wydano 37 zaswiadczen 0 zmianie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, 

q. 	 wykonywanie zadan wynikajqcych z przeplsow 0 powszechnym obowiqzku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rejestracji os6b na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej oraz zakladanie ewidencji wojskowej , 

r. 	 wydano 137 praw jazdy oraz 4 mi~dzynarodowe prawa jazdy, 

s. 	 wydano pozwolenie do kierowania tramwajami, 

t. 	 wydano 23 decyzje 0 cofni~ciu uprawnien do kierowania pojazdami oraz 14 decyzji 
dot. zatrzymania uprawnien do kierowania pojazdami, 

u. 	 wprowadzono 9 zakaz6w prowadzenia pojazd6w , 

v. 	 wydano 16 skierowan i zaswiadczen na egzamin sprawdzajqcy kwalifikacje, 

w. 	 zwr6cono i przywr6cono 12 praw jazdy po zatrzymaniu, 

x. 	 wydano 391 dowod6w rejestracyjnych , 

y. 	 wydano 373 pozwolen czasowych, 

z. wydano 15 kart pojazdow, 


aa. dokonano 251 zmian danych zawartych w dowodach rejestracyjnych, 


bb. wydano 20 decyzji 0 wyrejestrowaniu pojazdu, 


cc. przyj~to 165 zawiadomien 0 zbyciu pojazd6w, 


dd. wydano 23 karty parkingowe, 
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ee. 	 wydano 3 licencje, zaswiadczenia i wypisy na przewoz drogowy. 

13. 	 w zakresie nadzoru wtascicielskiego i zdrowia: 
a. 	 wydano 4 decyzje administracyjne w przedmiocie skierowania do zakiadu opiekuriczo 

leczniczego, 
b. 	 podpisano aneks do umowy na wycen~ skladnikow majEjtkowych SP ZOZ pn.: "Zesp6t Opieki 

Zdrowotnej" w Swi~tochiowicach, ktorym przedluzono termin realizacji w/w umowy 
z 31 paidziernika na 30 listopada 2011 r." , 

c. 	 podpisano aneks do umowy na wykonanie biznesplanu dla spoiki kapitaiowej powstaiej 
z przeksztaicenia Samodzielnego Publicznego Zakiadu Opieki Zdrowotnej pn.: "Zesp6t Opieki 
Zdrowotnej" w Swi~tochiowicach, kt6rym zmieniono terminy realizacji (tj . termin przekazania 
wst~pnego biznesplanu z 28 paidziernika na 15 listopada 2011 r. , termin przekazania 
ostatecznego biznesplanu oraz zakoriczenie realizacji przedmiotu umowy 
z 15 listopada na 30 listopada 2011 r. 

d. 	 podpisano umow~ 0 dzieio, ktorej przedmiotem jest wystawienie spektaklu teatralnego 
pt.: " Prosz~ 0 minut~ ciszy" w dniu 1 grudnia w siedzibie IVHodziezowego Domu Kultury, 
w czasie podsumowania lokalnej kampanii HIV/AIDS "Miodosc a AIDS" . 

14. 	 w zakresie edukacji: 

a. 	 wydano 30 decyzji, dotyczEjcych dofinansowania pracodawcom kosztow ksztaicenia miodocianych 
pracownik6w, 

b. 	 wydano 2 decyzje, dotyczEjce przyznania stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej 
o charakterze edukacyjnym, 

c. 	 zawarto umow~ zlecenia na przeprowadzenie analizy budzetu plac6wek oswiatowych na rok 2012 
w stosunku do zadari wynikajEjcych z arkuszy kalkulacyjnych , 

d. 	 zawarto 2 porozumienia w sprawie zwrotu koszt6w dotacji udzielanej przez miasto Katowice oraz 
Bytom na kazdego ucznia ucz~szczajEjcego do przedszkola publicznego prowadzonego przez 
organ inny niz jednostka samorzEjdu terytorialnego i/lub przedszkola niepublicznego na terenie tych 
miast, a b~dEjcego mieszkaricem miasta Swi~tochiowice, 

e. 	 dokonano weryfikacji 30 ziozonych wnioskow w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztow 
ksztaicenia mlodocianych pracownikow, 

f. 	 opracowanie "Informacji 0 stanie realizacji zadari oswiatowych organu prowadzEjcego za rok 
szkolny 2010/2011 wraz z wynikami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego, w ramach realizacji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty 
(Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z poin. zm.), 

g. 	 sporzEjdzono zestawienie zbiorcze 0 zatrudnieniu , uczniach , oddziaiach w szkoiach i placowkach 
oswiatowych w roku szkolnym 2011/2012 , 

h. 	 ziozono do Kuratorium Oswiaty w Katowicach aneks nr 2 do wniosku do Wojewody SIEjskiego 
o przyznanie dotacj i celowej na realizacj~ RZEjdowego programu pomocy uczniom w 2011 r. 
"Wyprawka szkolna", 

i. 	 w dniu 24.10.2011 r. wr~czono akty stypendialne Miasta Swi~tochiowice dla studentow, 

j . 	 w dniach 07 - 08.11.2011 r. odbyi si~ konwent wyjazdowy dyrektorow swi~tochiowickich placowek 
oswiatowych w Hucisku, 

k. 	 w dniu 08.11 .2011 r. wzi~to udziai w spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym przez Okr~gowEj 
Komisj~ EgzaminacyjnEj: "Komunikowanie wynikow egzaminu potwierdzajEjcego kwalifikacje 
zawodowe po sesji letniej 2010 r. w szkoiach ponadgimnazjalnych ", 

I. 	 w dniu 17.11 .2011 r. wzi~to udziai w spotkaniu zorganizowanym przez Kuratorium Oswiaty 
w Katowicach - "Projekty w ramach Comeniusa Regio", 

m. 	 w dniu 18.11.2011 r. wzi~to udziai w uroczystosciach Jubileuszu 60 - lecia ZarzEjdu Oddziaiu ZNP 
w Swi~tochlowicach , 

n. 	 w dniu 21 .11.2011 r. odbyio si~ spotkanie z nauczycielami, ktorzy wejdEj w skiad Zespoiow 
ds. podniesienia efektywnosci sprawdzian6w po szkole podstawowej i po egzaminie gimnazjalnym, 

15. 	 w zakresie kultury, sportu i spraw spotecznych: 

a. 	 organizacja obchodow Swi~ta Niepodleglosci , 

b. 	 organizacja akcji spoiecznej "Dzieri Dobrego Gioda". 
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16. w zakresie zarz"dzania kryzysowego i ochrony ludnosci: 

a. 	 przeprowadzono kontrol~ spraw obronnych w Zespole Opieki Zdrowotnej, Wydziale Obslugi 
Mieszkar'lc6w, Kancelarii Rady Miejskiej oraz Miejskim ZarzCjdzie Budynk6w Mieszkalnych, 

b. 	 w dniu 10.11 .2011 r. odbylo si~ szkolenie Zespolu Kierowania ObronCj CywilnCj oraz Kadry 
Kierowniczej Urz~du Miejskiego i Podmiot6w Gospodarczych nt. "Koncepcja zarzCjdzania w sytuacji 
kryzysowej" oraz wzi~to udzial w obchodach uroczystosci 93 - ciej Rocznicy Odzyskania 
Niepodleglosci. 
W trakcie uroczystosci "Medalami za Zaslugi dla Obronnosci Kraju" odznaczeni zostali pracownicy 
Urz~du Miejskiego w Swi~tochlowicach oraz pracownicy odpowiedzialni za sprawy obrony cywilnej 
zaklad6w pracy w miescie Swi~tochlowice, 

c. 	 zgodnie z zarzCjdzeniem Nr 589/2011 Prezydenta Miasta Swi~tochlowice z dnia 17.10.2011 r. 
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia cwiczenia obronnego pk Jesier'l - 2011 w dniu 
18.11.2011 r. przeprowadzono szkolenie obronne i instruktat kadry kierowniczej, pracownik6w 
Urz~du Miejskiego oraz kierownik6w podleglych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, 

d. 	 przystCjpiono do opracowania dokumentacji w celu przeprowadzenia miejskiego dwuszczeblowego 
cwiczenia obronnego pk JESIEN - 2011. 

17. 	 w zakresie spraw gospodarczych i obstugi urz~du: 

a. 	 przyj~to 5 420 podar'l i wniosk6w, 

b. 	 wyslano: list6w zwyklych - 868 , list6w poleconych za dowodem dor~czenia - 2 380, Iist6w 
wartosciowych - 4, paczek - 2. 

Sporzadzil: 


Wydzial Organizacj i i Kadr Urz~du Miejskiego, na podstawie danych b~dCjcych w posiadaniu Wydzialu oraz 

informacji przekazanych przez poszczeg61ne kom6rki organizacyjne Urz~du . 


Swi~tochtowice, 25.11.2011 r. 
1. 

KANCELAR IA 

RADY MILI SKIEJ 
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